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His Excellency Bernardino León, Director General of the Emirates Diplomatic Academy. © EDA.

Mastering 21st century diplomacy in the UAE
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عبــر عــن المســؤولية الكبيــرة التــي يتحملهــا الدبلوماســيون فــي بيــان أدلى 
بــه مؤخــًرا ســعادُة عمــر البيطار، الســفير الســابق للدولة لــدى الصين ونائب 
مديــر عــام أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية: »الدبلوماســيون والجنــود 
وجهــان لعملــة واحــدة؛ فكالهمــا يمثــل ويعمــل مــن أجــل بالدنــا علــى الخط 

األمامــي، وإْن بطــرٍق مختلفــٍة جــًدا«.

وكان البيطــار يخاطــب الدفعــة الثانيــة فــي األكاديميــة، وهــي تتألــف مــن 
50 طالًبــا خــالل لقــاء توجيهــي فــي أغســطس الماضــي. وسيســير هــؤالء 
الطالب على خطى العديد من الدبلوماســيين اإلماراتيين العظماء الذين 

ســاهموا فــي توطيــد أهميــة البــالد علــى الســاحة العالميــة.

هناك قدوات ُيحتذى بهم مثل سعادة يوسف العتيبة سفير اإلمارات لدى 
الواليــات المتحــدة، الــذي يرجــع إليــه الفضــل الكبيــر فــي تعزيــز العالقــات 
بيــن اإلمــارات والواليــات المتحــدة وتحســين األمــن الثنائــي، وســعادة عبد 
الرحمــن المطيوعــي، ســفير اإلمــارات الســابق لــدى المملكــة المتحــدة، الذي 
ــزة  ــا الشــرق األوســط الحساســة، حيــث رشــح لجائ كــرس جهــوده لقضاي

دبلوماســي العــام 2015 لــدول الشــرق األوســط.

مساقات منتقاة بعناية
علــى مــدى األشــهر التســعة المقبلــة ســتدرس أحدث دفعة مــن الطالب في 
ــوم الدراســات العليــا فــي العالقــات  أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية دبل
الدولية والدبلوماسية اإلماراتية، وهو أول برنامج من نوعه في اإلمارات 

العربيــة المتحــدة يجمــع بيــن المســاقات النظريــة والتدريب العملي.

وسيشــهد هــذا العــام أيًضــا إطــالق مســاقات جديــدة فــي أكاديميــة 
اإلمــارات الدبلوماســية، بمــا فــي ذلــك »التحضيــر لدبلوماســية القــرن 
الحــادي والعشــرين«، والتــي ســتغطي االتجاهــات الجديــدة فــي الممارســة 
الدبلوماســية مثــل اســتخدام األدوات الرقميــة. وســيتولى تدريــس هــذا 
المســاق الرائــد الجديــد فــي األكاديميــة الســفير الســابق للمملكــة المتحــدة 
ــارز،  ــي شــهير وأكاديمــي ب ــان تــوم فليتشــر، وهــو دبلوماســي دول فــي لبن

HE Ambassador Yousef Al Otaiba during his meeting with the EDA delegation on their US Visit. © EDA.

EDA Delegation at the Peace Game in Washington DC. © EDA.

عالم مترابط يعج بالتهديدات المجزأة يعتمد أمن أي دولة في 
على جميع عناصر قوتها، بما في ذلك الدبلوماسية القوية. 
ولكــن الدبلوماســية أكثــر مــن السياســة بكثيــر؛ فاليــوم نجــد 
ــا، حيــث يعملــون علــى  الدبلوماســيين يخوضــون فــي كل موضــوع تقريًب
القضايا البيئية والتكنولوجيا والعلوم والصحة العالمية والبرامج العابرة 
للحــدود. وهــم ينســقون مــع المنظمــات الدوليــة فــي القضايــا ذات التأثيــر 
العالمي، ويروجون لشركاتهم المحلية، ويساعدون مواطنيهم، ويعززون 
مصالــح بلدانهــم فــي الخــارج، وهــذا كلــه يجعــل عملهــم فــي غايــة األهمية.

»الدبلوماســية فــي كل مــكان وفــي كل شــيء تتــواله أنــت؛ مــن الصفقــات 
االســتثمارية، إلى الشــراكات في مجال الطاقة، إلى اتفاقيات الدفاع وما 
بيــن ذلــك«؛ هكــذا يقــول برناردينــو ليــون المديــر العــام ألكاديميــة اإلمارات 

الدبلوماســية فــي حديثــه إلــى مجلة شــواطئ.

ما الذي يصنع دبلوماسًيا عظيًما؟
بخبــرة واســعة فــي المفاوضــات والوســاطة والســالم فــي الشــرق األوســط 
يعتقــد ليــون، وهــو دبلوماســي وسياســي إســباني شــغل ســابًقا منصــب 
الممثل الخاص لألمم المتحدة، أن أنجح الدبلوماسيين يتميزون بالصدق 

واألخــالق واالنضبــاط.

ويوضــح قائــاًل: »أفضــل الدبلوماســيين مــن لديهــم القــدرة علــى بنــاء الثقة 
والعالقــات، ولديهــم شــعور وطنــي قــوي بالمســؤولية والــوالء واالحتــرام. 
إنهــم مثقفــون للغايــة، وذوو نهــج مــدروس وخــالق لحــل المشــكالت، وهــم 

أصحــاب شــخصيات إيجابيــة متعاطفــة ودودة تعطيهــم مصداقيــة«.

عــالوًة علــى ذلــك فــإن الدبلوماســيين المتميزيــن يملكــون مهــارات إداريــة 
يمكــن أن تحقــق نتائــج مــن خــالل االتصــال والتفــاوض وقــدرات التحليــل 
وصنع القرار، في حين تبقى ملتزمة بالمصالح الوطنية في كل األوقات.

In an interconnected world of fragmented threats, 
a nation’s security depends on all elements of its 
power - including strong diplomacy. 

But diplomacy is much more than politics. Today, 
diplomats delve into almost every topic, working on 
environmental issues, technology, science, global health, 
and trans-border programmes. They coordinate high-
impact issues with international organisations, promote 
their local businesses, help citizens, and advance the 
interests of their countries abroad, all of which makes 
their mission of utmost importance.

“Diplomacy is everywhere and in everything you will 
undertake from investment deals to energy partnerships 
to defence agreements and everything in between,” 
Bernardino Leon, Director General of Emirates Diplomatic 
Academy [EDA] told Shawati’. 

WHAT MAKES A GREAT DIPLOMAT?
With vast experience in Middle East mediation and peace 
negotiations, Leon, a Spanish diplomat and politician who 
formerly served as a UN special representative, believes 
that the most successful diplomats are characterised by 
their honesty, ethics and discipline. 

“The best diplomats have the ability to build trust and 
relationships and have a strong sense of patriotism 
around responsibility, loyalty, and respect. They are 

HH Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and Chairman of the Board of Trustees of the Emirates Diplomatic Academy with HE 
Dr Anwar Mohammed Gargash, UAE Minister of State for Foreign Affairs, HE Omar Saif Ghobash, UAE Ambassador to the Russian Federation, HE Ambassador Lana Nusseibeh, Permanent 
Representative of the UAE to the United Nations, HE Reem Al Hashimy, Minister of State for International Cooperation, HE Mohamed Issa Abushahab, Director - Policy Planning Department, 
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, HE Bernardino León, Director General and other executives during the fourth Board of Trustees meeting in June of this year. © EDA.

highly educated with a thoughtful and creative approach 
to problem solving, and have empathetic and approachable 
personalities that lend them credibility,” he explained. 

Moreover, outstanding diplomats possess managerial 
skills that can achieve results through communication, 
negotiation, analytical and decision making abilities, 
whilst remaining committed to national interests at 
all times. 

The immense responsibility shouldered by diplomats 
was reflected in a recent statement made by HE Omar Al 
Bitar, former Ambassador to China and Deputy Director 
General at EDA: “Diplomats and soldiers are two sides of 
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الذي ســيعمل مع طالب أكاديمية اإلمارات الدبلوماســية لتعلم اســتخدام 
أدوات اإلنترنــت للتواصــل مــع الشــعوب والحكومــات.

ومــن اإلضافــات األخــرى هــذا العــام مســاق بعنــوان »القيــادة الحديثــة 
س في مؤسســات النخبة في العالم، ويعالج  واألخالق«؛ وهو مســاق ُيدرَّ
التــوازن الصعــب فــي بعــض األحيــان بيــن اإلجــراءات الحاســمة واألخالق، 
مبــرًزا كيــف يضــع خيــرة القــادة المبــادئ األخالقيــة فــي طليعــة قراراتهــم.

يتحــدث برناردينــو ليــون إلــى شــواطئ قائــاًل: »إنــه لمــن دواعــي افتخــاري 
أن أعلــن بأننــا قــد بدأنــا للتــو منهًجــا جديًدا وشــاماًل  للعام الدراســي المقبل 
17/2016 بأكثر من 50 طالًبا بدؤوا دراستهم في أغسطس«. كما سيتولى 
ليــون شــخصًيا تدريــس مســاق ســيعلن عنــه الحًقــا: »ســأدرس بنفســي 
مســاًقا بنــاء علــى تجربتــي فــي العمــل مــع المراتــب العليا من الدبلوماســية 
العالميــة والمنظمــات المتعــددة الجنســيات، والســيما مــع األمــم المتحدة«.

عام من اإلنجازات
أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية كيــان ناشــئ ولكنــه ســريع التوســع، وقــد 
فتحت أبوابها في يونيو 2015، لتكون المؤسسة الوطنية لدولة اإلمارات 
للتدريــب والبحــوث فــي العالقــات الدبلوماســية الدوليــة، وقــد تركــت 
أثــًرا كبيــًرا فــي عامهــا األول مــن عملهــا. يقــول ليــون: »فــي العــام الماضــي 
كان لدينــا مــا يقــرب مــن 60 دبلوماســًيا شــاًبا درســوا مــن خــالل أكاديميــة 
اإلمــارات الدبلوماســية فــي دبلــوم الدراســات العليــا فــي العالقــات الدوليــة 
والدبلوماسية اإلماراتية، وسيتخرجون في وقت الحق من عام 2016«.

التحــق الطــالب باألكاديميــة التــي مقرهــا أبوظبــي فــي ســبتمبر عام 2015، 
وهــم اآلن مســتعدون لتحقيــق رؤيــة قيــادة اإلمــارات لتحقيــق التميــز فــي 
مجــال السياســة الخارجيــة، كمــا قــال ســمو الشــيخ عبــدهلل بــن زايــد آل 
نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي، ورئيــس أكاديميــة اإلمــارات 
الدبلوماســية خــالل ترؤســه االجتمــاع الرابــع لمجلــس أمنــاء األكاديميــة.

مت أكاديمية اإلمارات الدبلوماســية بطريقة تســمح لها بربط التعليم  ُصمِّ

األكاديمي والتعليم التنفيذي باألنشطة البحثية. ويركز النموذج التشغيلي 
علــى درجــة دبلــوم الدراســات العليــا، ومدتــه تســعة أشــهر، وعلــى البحــوث 
والتعــاون بيــن الباحثيــن اإلماراتييــن والدولييــن مــن خــالل مركــز التميــز، 
وعلــى الــدورات التنفيذيــة القصيــرة للدبلوماســيين مــن ذوي المســتويات 

المهنية المتوســطة والرفيعة.

تلتــزم أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية بتعزيــز قــدرات كبــار المســؤولين 
من مختلف مستويات الحكومة ووزاراتها، ودوراتها التدريبية التنفيذية 
هي أقصر وتستهدف المحترفين المخضرمين ذوي الخبرة الدبلوماسية 
م هــذه المســاقات بالتعــاون مــع قســم التدريــب فــي وزارة  القائمــة. ُتقــدَّ

الخارجيــة والتعــاون الدولــي.

رت أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية بطريقــٍة تدعــم  ويضيــف: »ُطــوِّ
الدبلوماســيين وصنــاع القــرار فــي السياســة الخارجيــة فــي أي مرحلــة 
مــن مراحــل حياتهــم المهنيــة. منهجنــا الثالثــي مفيٌد للمهنيين الشــباب في 
مجــال الشــؤون الخارجيــة للذيــن يريــدون أن يتقدمــوا بحياتهــم المهنيــة، 
وللمديريــن التنفيذييــن األكثــر تقًدمــا من القطاعيــن العام والخاص، الذين 
يرغبون في تعزيز مكانتهم المهنية أو تحديثها، وكبار صناع القرار الذين 
مــة باألبحــاث. نريــد أن نشــجع أكبــر  يبحثــون عــن مشــورة سياســية مدعَّ

عــدد مــن النــاس النتهــاز الفرصــة ليصبحــوا دبلوماســيين«.

فــي ضــوء التحديــات والفــرص العالميــة الناشــئة ال بــد للجيــل القــادم مــن 
الدبلوماســيين اإلماراتييــن أن يتعلــم كيــف يتعامــل مع عالم متقلب يســير 
بخطــى متســارعة، وأن يتمكــن مــن األدوات التــي تعــزز المصالــح الوطنيــة 

للبالد.

المحافظة على سمعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة تشتهر سلًفا بوجود بيئة سياسية مستقرة 
بشــكل اســتثنائي، وهــي تحتــل المرتبــة الثالثــة بيــن الــدول األكثــر هــدوًءا 
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مؤشــر الســالم العالمــي لعــام 
2016. كما أن اإلمارات من الدول السباقة التي اعتمدت الطاقة النظيفة، 

the same coin, representing and working for our country 
on the front line, although in very different ways.” 

Al Bitar was addressing EDA’s second cohort of 50 
students during an orientation last August. These 
students will follow in the footsteps of many great UAE 
diplomats who helped the country assert its significance 
on the global stage.

Role models such as HE Yousef Al Otaiba, UAE Ambassador 
to the United States, who is widely credited for enhancing 
UAE-US relations and improving bilateral security, and 
HE Abdulrahman Almutaiwee, former UAE Ambassador 
to the United Kingdom, who devoted his posting to 
sensitive Middle Eastern issues and was recognised as 
‘Diplomat of the Year from the Middle East’ in 2015.

HAND-PICKED MODULES
Over the next nine months, EDA’s latest batch of 
students will undertake the Post Graduate Diploma in 
International Relations and UAE Diplomacy, a first of its 
kind programme in the UAE that combines theoretical 
and hands-on courses. 

This year will also mark the launch of new courses at 
EDA, including ‘Preparing for 21st Century Diplomacy’, 
which will cover new trends in diplomatic practice such 
as the use of digital tools. The academy’s new flagship 
module will be taught by former UK Ambassador to 
Lebanon Tom Fletcher, a renowned international diplomat 

and a leading academic, who will work with EDA’s 
students to drive the use of online tools to engage with 
people and governments. 

Another addition will be a course titled ‘Modern 
Leadership and Ethics’. Taught at the world’s most 
elite institutions, this module tackles the sometimes 
difficult balance between decisive action and ethics, 
whilst emphasising how the best leaders maintain moral 
principles at the forefront of their decisions.

“I am proud to announce that we have just launched 
a new, comprehensive curriculum for the next 2016/17 
academic year with over 50 students starting their courses 
in August,” said Leon, who will also be conducting a 
course that has yet to be announced. “I will personally be 
teaching a course based on my experience of working with 
the top echelons of global diplomacy and multinational 
organisations, particularly with the United Nations.”

A YEAR OF MILESTONES
A young but rapidly expanding entity, EDA opened its 
doors in June 2015 as the UAE’s National diplomatic and 
international relations training and research institution 
and has already made a major impact in its first year of 
operations. “Last year we had nearly 60 young diplomats 
pass through EDA as part of our Post Graduate Diploma 
on International Relations and UAE Diplomacy and they 
will graduate later in 2016,” said Leon.

The students joined the Abu Dhabi-based academy in HE Omar Al Bitar Deputy Director General of the Emirates Diplomatic Academy. © EDA.

Group Photo of EDA’s 2nd Cohort with HE Omar Al Bitar  and EDA Management and Faculty members. © EDA.
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ولهــا دور بــارز فــي االســتجابة العالميــة للتغيــر المناخــي مــن خــالل شــركة 
مصــدر ذات التوجــه التجــاري.

وعالوة على ذلك فقد التزمت الحكومة منذ مدة طويلة بالجهود العالمية 
لمكافحــة االتجــار بالبشــر، واعتمــدت قانونــًا اتحادًيــا ضــد المتاجريــن عــام 
2006. وللحفــاظ علــى ســمعة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بوصفهــا مصــدر 
قــوة للدبلوماســية والتعــاون الدولــي فــإن عليهــا أن تتوجــه إلــى شــعبها، 
وتمكنــه بــاألدوات الحيويــة لنشــر روح التعــاون فــي البــالد والتصــدي 

للقضايــا العالميــة.

والجــزء المكمــل لهــذا التطــور هــو إشــراك دبلوماســيي المســتقبل فــي 
العالــم الحقيقــي للدبلوماســية، ولهــذا الســبب أرســلت أكاديميــة اإلمــارات 
الدبلوماسية مجموعة من الطالب خالل العام الماضي في دورة تدريبية 

مكثفــة إلــى الواليــات المتحــدة. 

مــت هــذه الرحلــة التــي دامــت أســبوًعا بالتنســيق مــع ســفارة اإلمــارات  ُنظِّ
العربيــة المتحــدة فــي واشــنطن، وقنصليــة اإلمارات، وبعثــة اإلمارات لدى 
األمــم المتحــدة فــي مدينــة نيويــورك، وقــد أعطــت الطالب فرصــة للتعرف 
علــى الشــراكة بيــن البلديــن فــي الشــؤون الخارجيــة واألعمــال والعلــوم 

الطبيــة، مــن بيــن قطاعــات أخــرى.

يوضــح ليــون قائــاًل: »نريــد أن نضمــن أن يمتلــك دبلوماســيونا المهــارات 
واألدوات والفهم للبناء على الروابط االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
التــي حققــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذا النجــاح العالمــي. ال 
يتعلــم الطــالب فــي الفصــول الدراســية فحســب؛ بــل يحاكــون ظروًفــا 
معينة، وينجزون المشــاريع البحثية ويجرون زيارات ميدانية كالزيارات 
األخيــرة إلــى األمــم المتحــدة، ومؤتمــر المنــاخ الحــادي والعشــرين فــي 
باريس، وواشــنطن لرؤية الدبلوماســية الحقيقية في الواقع، حيث تتخذ 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة مكانــة فــي قيــادة العالــم«.

متحدثون بارزون
تدعــو أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية بانتظــام متحدثيــن بارزيــن مــن 
ذوي الخبــرة المتنوعــة لتبــادل وجهــات نظرهــم مع كل دفعة، وذلك بهدف 

إبقــاء طالبهــا علــى اطــالٍع دائــٍم.

منــذ افتتاحهــا اســتضافت األكاديميــة ســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان بــن 
خليفــة آل نهيــان، رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة ســمو الشــيخ ســلطان بــن 
خليفــة آل نهيــان اإلنســانية والعلميــة، الــذي ألقــى عرًضــا شــيًقا عــن الفــن 
بوصفــه أداة مــن أدوات القــوة الناعمــة، كمــا اســتضافت ســعادة النا نســيبة 
المندوبــة الدائمــة لدولــة اإلمــارات لــدى األمــم المتحــدة، التــي تحدثــت 
عــن عمــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي األمــم المتحــدة فــي عــدد مــن 

القضايــا الدوليــة.

واســتضافت أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية أيًضــا بعًضــا مــن كبــار 
الشــخصيات فــي السياســة الخارجيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، مثــل 
الدكتورة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية األمريكية الســابقة، وســعادة 
خوســيه لويــس رودريغيــز ثاباتيــرو رئيــس الــوزراء اإلســباني الســابق، 
وتشــاك هيغــل وزيــر الدفــاع األمريكــي الســابق، وســعادة پـــاولو پـــورتاس 

نائــب رئيــس وزراء البرتغــال الســابق.

قال ليون: »من المهم جًدا في العملية التعليمية لطالبنا أن يستمعوا إلى 
تجــارب مــن الحيــاة الواقعية، وإلــى رؤى كبار المتخصصين واألكاديميين 

فــي العالــم، أصحــاب الخبرة الذين خاضوا في الميدان«.

»كمــا يســعدنا مــن جديــد أن نســتضيف عــدًدا مــن المتحدثيــن؛ لكــن للتفرغ 
للعمــل فــي األكاديميــة. عــاد ســفير اإلمــارات الســابق لــدى الصيــن ســعادة 
عمــر البيطــار، ليصبــح نائــب المديــر العــام لألكاديميــة، كمــا عــاد أيًضــا تــوم 
فليتشــر المفكــر الدبلوماســي الدولــي واألكاديمــي الشــهير، الــذي أعلــن عــن 
إطــالق كتابــه األخيــر »الدبلوماســية العاريــة« فــي أكاديميــة اإلمــارات 

September 2015 and are now prepared to achieve the 
vision of the UAE leadership to attain excellence in 
foreign policy, His Highness Sheikh Abdullah Bin Zayed 
Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International 
Cooperation and Chairman of EDA stated while chairing 
the fourth meeting of the academy’s board of trustees.

EDA was set up in a manner that allows it to interlink 
academic teaching and executive education with research 
activities. The operational model focuses on the nine-
month post graduate diploma degree; research and 
collaboration between UAE and international scholars 
through the Centre of Excellence; and short executive 
courses for mid-career and senior-level diplomats. 

With a commitment to strengthen the capabilities of 
senior officials from across the government and its 
ministries, EDA’s executive training courses are shorter 
and targeted at seasoned professionals with existing 
diplomacy experience. The courses are delivered in 
collaboration with the Ministry of Foreign Affairs’ 
training department.

“EDA was developed in a way to support diplomats and 
foreign policy decision makers at any stage of their 
careers,” explained Leon. “Our tripartite offering is 
relevant to young professionals in the field of foreign 
affairs who want to jumpstart their careers, more 
advanced executives from both private and public sectors 
who want to boost or refresh their professional standing, 

and senior decision makers looking for research-backed 
policy advice. We want to encourage as many people to 
take up the call to become diplomats,” he adds. 

In light of emerging global challenges and opportunities, 
it is imperative that the next generation of Emirati 
diplomats learns how to engage with an increasingly 
fast paced and uncertain world and master the tools to 
further the country’s national interests. 

UPHOLDING THE UAE’S REPUTATION
The UAE is already renowned for having an exceptionally 
stable political environment, ranking third most peaceful 
Nation in the Middle East and North Africa in the Global 
Peace Index 2016. The country is also recognised for 
taking a bold stance to embrace clean energy, playing a 
prominent role in the global response to climate change 
through its commercially driven enterprise Masdar. 

Moreover, the government has long been committed 
to the global efforts to combat human trafficking and 
adopted a federal law against traffickers in 2006. To 
maintain the UAE’s reputation as a powerhouse for 
diplomacy and international cooperation, the country 
had to look inwards to its own people and empower them 
with dynamic tools to convey their Nation’s collaborative 
spirit and combat global issues.

An integral part of this development is to engage future 
diplomats in the real world of diplomacy, which is why 

HH General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, 
and Li Yuanchao, Vice President of China, witness the signing of an agreement between the Emirates Diplomatic Academy represented by HE Dr Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State 
and Member of the Board of Trustees of EDA and China Foreign Affairs University represented by its President, HE Qin Yaqing, pertaining to cooperation in the field of diplomatic training. © EDA.

EDA Delegation during their US visit. © EDA.
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EDA sent a group of students last year on an intensive 
training course to the US. 

Organised in coordination with the UAE Embassy in 
Washington, DC, the UAE Consulate, and UAE Mission 
to the United Nations in New York City, the one-week 
journey gave students the opportunity to learn about 
the partnerships between the two countries in foreign 
affairs, business, medical science, among other sectors.

“We want to ensure that our diplomats have the skills, 
tools and understanding to build on the economic, 
political and social links which have made the UAE 
such a success internationally,” highlighted Leon. 
“Students not only learn in the classroom but undertake 
situational role plays, simulations, research projects and 
field visits such as recent ones to the UN, COP 21 in Paris 
and Washington DC to see real life diplomacy in action, 
where the UAE is taking a global leadership position.” 

HIGH-PROFILE SPEAKERS
To keep its students ahead of the game, EDA regularly 
invites high-profile speakers with diverse experience to 
share their insights with each cohort. 

HH Sheikh Zayed Bin Sultan Bin Khalifa Al Nahyan, Chairman of HH Sheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan Humanitarian and Scientific Foundation, spoke to students about ‘The Importance 
of Culture, Art and Philanthropy as a Soft Power in the Strategy of Public Diplomacy.’ © EDA.

Tom Fletcher, Senior Adviser to the EDA Director General. © EDA.

HE José Luis Rodríguez Zapatero,  Former Prime Minister of Spain and Human Rights 
& Alliance of Civilizations advocate, during a public lecture on the topic, ‘The Force of 
Public Diplomacy.’ © EDA.

الدبلوماسية، ليكون مستشاًرا شخصًيا لي، وسيدرس مساقات 
عــن الدبلوماســية الرقميــة«.

ســُتضفي مجموعــة متميــزة مــن األســاتذة والخبــراء فــي 
العالقــات الدبلوماســية والدوليــة مزيــًدا مــن الصرامــة علــى 
خــالل  مــن  العــام،  هــذا  الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة 
المحاضــرات والتدريــب العملــي والمحــاكاة ودورات اللغــة، 
ومشروع البحث الختامي في موضوع من اختيارهم. وتهدف 
ــى معالجــة المشــكالت الخطيــرة فــي  مشــاريع البحــث هــذه إل
عصرنــا مــن خــالل توصيــات عمليــة، وأفضــل هــذه المشــاريع 
يفــوز كل ســنة بجائــزة رفيعــة المســتوى، وتتــاح للفائــز الفرصــة 

إلجــراء مزيــد مــن البحــوث.

التواصل مع اآلخرين
تحــرص أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية فــي كل مســاقاتها 
علــى اطــالع طالبهــا علــى الدبلوماســية الثقافيــة والسياســية، 
والســيما خــالل برامجهــا التدريبيــة فــي الخــارج. حســب ليــون 
فإن هذا النهج يتطلب توازًنا بين النهج السياسي الكالسيكي 

لفــن الحكــم والوعــي الثقافــي بالعــادات المحليــة.

وحيــث إن الدبلوماســية هــي فــن حاضــر فــي كل مــكان؛ فــإن 
ليــون ينصــح الدبلوماســيين اإلماراتييــن فــي بدايــة مشــوارهم 
بمحاولــة معرفــة أكبــر قــدر ممكــن حــول المجــال الــذي يعملــون 
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Since opening, the academy has welcomed His 
Highness Sheikh Zayed Bin Sultan Bin Khalifa 
Al Nahyan, Chairman of HH Sheikh Sultan Bin 
Khalifa Al Nahyan Humanitarian & Scientific  
Foundation, who delivered a captivating 
presentation on art as a soft power tool, and HE Lana 
Nusseibeh, the UAE’s Permanent Representative 
to the UN, who presented the UAE’s work in the 
UN on a number of international issues. 

EDA has also hosted some of the top foreign policy 
personalities from around the world, including 
Dr Madeline Albright, former US Secretary of 
State, HE José Luis Rodríguez Zapatero, former 
Prime Minister of Spain, Chuck Hagel, former 
US Secretary of Defence, and HE Paulo Portas, 
former Deputy Prime Minister of Portugal.

“It is a crucial part of the learning experience 
for our students that they hear real life 
experiences and insights from the world’s leading 
professionals and academics – those who have 
been there and done it,” remarked Leon. 

“We were delighted to welcome a few of the 
speakers back for a full time role as well. Former 
UAE Ambassador to China, Major General Omar 
Al Bitar, returned as the Academy’s Deputy 
Director General, and Tom Fletcher, renowned 
international diplomatic thinker and academic, 
who hosted the launch for his latest book 
‘Naked Diplomacy’ at EDA also came back as 
my personal advisor and will lead courses on 
digital diplomacy.”

A distinguished group of professors and experts in 
diplomatic and international relations will bring 
further rigour to EDA this year through lectures, 
practical training, simulations, language courses 
and a capstone research project into a subject of 
their choice. These research projects are meant 
to address critical problems of our time through 
practical recommendations, with the best one 
each year receiving a high-profile prize and the 
opportunity for further research. 

CONNECTING WITH PEOPLE
Throughout its courses, EDA makes sure to 
expose students to both cultural and political 
diplomacy, particularly during its overseas 
training programmes. Such an approach requires 
a balance between the classic political approach 
of statecraft and the sense of cultural awareness 
and appreciation of local customs, according 
to Leon. 

As diplomacy is omnipresent, he advises UAE 
diplomats at the beginning of their journey to 
learn as much as possible about the field they 
are operating in, and to build relationships and 
connections that can make things happen on 
the ground. 

“Think about how you can incorporate the skills 
that you have been given to represent the UAE 

فيــه، وبنــاء عالقــات واتصــاالت يمكــن أن تجعــل األشــياء تحــدث علــى أرض الواقــع.

ــر كيــف يمكنــك أن تدمــج المهــارات واألدوات التــي ُمِنحــت لــك لتمثيــل دولــة  »فكِّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الســاحة الوطنيــة بطريقــة مرنــة وعمليــة. تعامــل مــع 
مهماتــك القادمــة بوصفهــا واجبــاٍت وطنيــًة، واعمــل ضمــن اإلطــار المحــدد مــن قبــل 
ــا فــي اإلمــارات العربيــة  ــة بالنســبة إلين ــا، فهــذه فرصــة هائل ــا لتحقيــق أهدافن قيادتن
المتحــدة والمنطقــة. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة المهمــة إال أنها في الوقت نفســه جالبٌة 

س نفســك تماًمــا لهــذه المهمــة«. للشــعور بالرضــا، لذلــك كــرِّ

مــن ناحيــة أخــرى تتخــذ القــرارات علــى نحــو متزايــد في المحافل المتعــددة األطراف 
مثــل األمــم المتحــدة، وقــد اتخــذت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتمرار 
مواقــف قياديــة قويــة داخلهــا، بمــا فــي ذلــك موضــوع التغيــر المناخــي. لكــي يكــون 
للدبلوماســيين تأثيــر فــي مثــل هــذه المحافــل ال بــد لهــم مــن االطــالع الجيــد علــى 
اإلجــراءات والسياســات المتبعــة فــي هــذه الهيئــات، وحّبــذا لــو كانــوا خبــراء فــي 

ــد التعامــل مــع العديــد مــن وجهــات النظــر المختلفــة. مجــاالت اختصاصاتهــم عن

باإلضافة إلى ذلك ينصح ليون الجيل القادم من الدبلوماسيين بأن يطوروا مهارات 
التعامل مع اآلخرين من خالل دراستهم في األكاديمية؛ كأن يتعلموا إلنشاء عالقات 
مــع غيرهــم مــن الطــالب والموظفيــن وتمتينهــا، وحتــى المتحدثيــن الضيــوف علــى 
نحــو فعــال. »إقامــة شــبكة شــخصية متنوعــة واســعة أمــر ال بــد منــه للدبلوماســيين 

العامليــن فــي إطــار متعــدد األطــراف؛ وهــو أمــر ســينفعهم فــي القــادم مــن الســنين«.

كمــا يوصــي الطــالب أيًضــا أن يولــوا اهتماًمــا جدًيــا بمهاراتهــم التنظيميــة؛ ألن العمــل 
مــع كيانــات مثــل األمــم المتحــدة يحتــاج إلى دبلوماســيين قادرين علــى إدارة مهمات 
ــر أن مســار حياتــك المهنيــة فــي تمثيــل بالدنــا قــد بــدأ  متعــددة فــي وقــت واحــد. »تذكَّ

بالفعــل؛ لذلــك اســتغل وجــودك فــي األكاديميــة إلــى أقصــى الحــدود«..

HE Dr Thani Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Climate Change and Environment during a lecture at 
EDA. © EDA.on the national stage in a flexible and practical way,” 

advised Leon. “Consider your upcoming missions as 
patriotic duties and work within the framework set by 
our leadership to achieve our goals, as this is a time of 
enormous opportunity for us in the UAE and the region. 
Though challenging, it will also be extremely gratifying, 
so dedicate yourself fully to the task.”

On the other hand, decisions are increasingly taken 
in multilateral forums like the UN, and the UAE 
has consistently taken strong leadership positions 
within them, including on climate change. To have 
an influence on such forums, diplomats should have 
a strong background in the procedures and policies of 
these bodies and ideally be subject-matter experts when 
working alongside so many different viewpoints.

Additionally, Leon advises the next generation of 
diplomats to work on their EQ and interpersonal skills 
while at the academy – learning to effectively establish 
and maintain connections with other students, staff, 
and even guest speakers. “Maintaining a diverse and 
extensive personal network is a must for diplomats 
working in a multilateral setting and will serve them 
in good stead in years to come,” he said.  

He also recommends that students pay serious attention 
to their organisational skills as working with entities 
such as the UN requires diplomats to manage multiple 
assignments simultaneously. “Remember that your career 
path in representing our country has already started, so 
make the most of your time at the academy.”.HE Paulo Portas, Former Deputy Prime Minister of Portugal, while giving a lecture 

on the topic ‘Economic Diplomacy: The Core of New International Affairs.’ © EDA.

Emirates Diplomatic Academy hosted the official launch of the book, ‘Naked Diplomacy’, by Tom Fletcher. © EDA.


